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Uppsägning/Flytt av befintlig servis
Anmälan om proppning, flytt eller uppdimensionering av befintlig servis
Viktig information innan du fyller i blanketten (spara gärna denna del)
Bifoga VA-situationsplan med anmälan eller skicka den till Nodra AB, Box 85, 601
02 Norrköping. Anmälan måste vara komplett för att kunna behandlas.
Vill ni avsluta eller flytta er förbindelsepunkt för vatten, spillvatten eller dagvatten
kan det bli aktuellt med en proppning av ledningen som ni betalar till
självkostnadspris. Om en proppad ledning ska användas igen betalar ni alla
kostnader enligt gällande taxa för att upprätta en förbindelsepunkt.
VA-situationsplan
Till anmälan ska du alltid bifoga en vatten- och avloppssituationsplan. På VAsituationsplanen ska ändringar från tidigare VA-situationsplan tydligt framgå.
Följande ska ritas in på VA-situationsplanen:
• Vatten- och avloppsledningar på fastigheten.
• Byggnader på fastigheten.
• Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
• Dräneringsledningar.
• Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten.
• Mätarplats
Avgift
Kostnaden för proppning, flytt av förbindelsepunkt samt uppdimensionering utförs
till självkostnadspris. Fakturan skickas efter utfört arbete.
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Uppsägning/Flytt av befintlig servis
Anmälan om proppning, flytt eller uppdimensionering av befintlig servis
Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetens gatuadress

Postadress

Anmälan avser
 Proppning
Typ av servis:

 Dricksvatten
 Spillvatten

 Spillvatten
 Sprinkler

 Flytt av servis
Typ av servis:

 Dricksvatten
 Spillvatten

 Spillvatten
 Sprinkler

Observera, vid flytt måste även en ny servisanmälan göras.
Typ av servis:
 Dricksvatten

 Spillvatten

 Dagvatten

 Sprinkler

Kundinformation
Fastighetsägare

Personnummer/Organisationsnummer

Referens

Telefon

Fakturaadress

Mobil

Postnummer

Postadress

E-post

Egna kommentarer

Underskrift, lagfaren ägare
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är sanningsenliga att jag tagit del av gällande bestämmelser (ABVA) och
är medveten om att proppning, flytt och uppdimensionering av serviser görs till självkostnadspris.
Ort och datum
Fastighetsägarens namnunderskrift*

Namnförtydligande

*Om fastighetsägaren är ett företag/förening måste firmatecknare skriva under servisanmälan, eller så måste en fullmakt biläggas.

Se nästa sida för vår behandling av personuppgifter
Skicka servisanmälan till: Nodra AB, Box 85, 601 02 Norrköping
Obs! Glöm inte att bifoga VA-situationsplan!
Nodras anteckning
Sprinkleranmälan inkommen
(datum):

Byggvattenanmälan komplett
(datum):

Mottagningssignatur:

Kundnummer:

Journalnummer:

Anläggningsnummer:
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Behandling av personuppgifter
Nodra AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling
är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
För att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig
så är det ett krav att du lämnar dessa personuppgifter till oss. Registreringen av dina
personuppgifter hanteras i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Dina
personuppgifter sparas hos oss under den tid som behövs för att uppnå ändamålet
med behandlingen eller enligt lag.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om personuppgifter överförs till ett land
utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas som motsvarar EU-kommissionens krav
på legal överföring.
Personuppgiftsansvarig är Nodra AB.
Du har rätt att kontakta oss om du vill
• få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss
• begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
• begära överföring av uppgifter till andra kommuner
• göra invändningar
• begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på kundservice@nodra.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

